Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS

HEINE Classic+® en SANALON+®
spatels met glasfiberverlichting
Lees voor ingebruikname van de HEINE Laryngoscoopspatel deze gebruiksaanleiding zorgvuldig en bewaar hem voor later gebruik.

Veiligheidsinformatie
Gebruiksdoel: Laryngoscoopspatels zijn uitsluitend te gebruiken voor endotracheale intubatie.
De spatels mogen alleen gebruikt worden door personen die een opleiding
hebben gevolgd voor endo-tracheale intubatie.
Voor een veilig gebruik: Alleen laryngoscoophandvatten gebruiken die voorzien
zijn van een groene markering. Breng de spatel in de gebruiksstand en controleer
of het lampje brandt. Gebruik de laryngoscoop niet in de directe omgeving van
sterke magnetische velden.
De lichtsterkte van het Laryngoscooplampje kan tijdens het gebruik snel afnemen
wanneer de oplaadbare accu niet voldoende is opgeladen.
Na een paar minuten aaneengesloten gebruik worden de Laryngoscoop-lampjes
heet.
Voor algemene veiligheid: Om infectie-overdracht te vermijden moeten Laryngoscopen na ieder gebruik gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden.
(Zie het onderhoudsvoorschrift).
Het verdient aanbeveling om bij regelmatig gebruik van Laryngoscopen, onderdelen als reserve lampjes en batterijen bij de hand te hebben.

Reinigen/desinfectie en sterilisatie
De navolgende aanbevelingen dienen opgenomen te worden in de interne
reigingsvoorschriften van het ziekenhuis of de specialistenpraktijk.
Nationale richtlijnen en aanbevelingen (b. v. ten aanzien van Creuzfeldt Jacob
(CJK) / varianten van Creuzfeldt Jacob (vCJK) normen en wettelijke voorschriften,
dienen tevens in het proces te worden geïntegreerd.
De reingingsprocedure dient door hiertoe voldoende geschoold personeel te
worden uitgevoerd.
Behandeling van de spatel na gebruik
Zichtbaar vuil dient direct na gebruik van de spatel verwijderd te worden om
opdrogen en hechting aan het blad te voorkomen.
Handmatig reinigen/desinfecteren
Voor handmatig schoonmaken/desinfecteren mogen alleen middelen gebruikt
worden die door de fabrikant zijn toegelaten voor Fiber-Optieken en kunststoffen
(alleen SANALON +®). De voorschriften betreffende concentratie en duur van de
behandeling, dienen nauwkeurig opgevolgd te worden. De Laryngoscopen dienen
na behandeling met gedemineraliseerd water te worden nagespoeld.
LET OP: Niet toegelaten of foutief gebruikte reinigings-/desinfecteermiddelen
kunnen tot onherstelbare beschadiging van de spatel leiden.
Ultrasoon reinigen als toegevoegd procédé, is niet toegestaan !
Machinaal reinigen/desinfecteren
Laryngoscopen kunnen machinaal/thermisch gedesinfecteerd worden (≤ 93 °C).
Hiervoor dienen middelen gebruikt te worden die toegelaten zijn voor roestvast
staal en kunststoffen (alleen SANALON+®) Na behandeling meermaals naspoelen
om restanten desinfecteermiddel afdoende te verwijderen. Het is raadzaam om
de laatste spoelronde met gedemineraliseerd water uit te voeren.
Sterilisatie
Sterilisatie kan plaatsvinden in een autoclaaf met een zatte stoom-massa bij
134 °C/5 minuten. Spatels mogen met een verlengde tijd tot 18 minuten
geautoclaveerd worden. Bij frequent en langdurig autoclaveren kan de lichtgeleiding verminderen, vooral bij onvoldoende stoomvulling. Controle hierop dient
regelmatig plaats te vinden. Gas-Plasma-sterilisatie is voor de HEINE Classic+®
mogelijk.

93/42/EWG/CEE/EEC

Voldoen aan de normen: EN ISO 7376

Garantiebepalingen

Voor laryngoscoopspatels verlenen wij garantie gedurende 5 jaar vanaf de aankoopdatum, of max. 4000 autoclaveercycli bij een standaard-instelling van 134 °C / 5
min. Deze garantie geldt voor een goed functioneren bij normaal gebruik volgens de
voorschriften en adviezen in de gebruiksaanwijzing. Gedurende de garantieperiode
worden defecten kostenloos hersteld indien deze aantoonbaar zijn ontstaan door
materiaal-, productie- of constructiefouten. In geval van een garantie-aanspraak
binnen de garantietermijn dient de koper aan te tonen dat het defect al direct bij
ontvangst van het product aanwezig was. Deze wettelijke waarborg en garantie
zijn niet van toepassing op normale gebruiksslijtage, foutief gebruik, bij gebruik van
niet-originele HEINE onderdelen en toebehoren (dit geldt vooral en met name voor
lampjes, daar deze voor elk HEINE-instrument speciaal zijn ontwikkeld op basis
van de volgende eigenschappen: kleurtemperatuur, levensduur, veiligheid, optische
eigenschappen en lichtsterkte), tevens vervalt de garantie bij ingrepen door niet
door HEINE hiertoe geautoriseerde personen, of wanneer de voorschriften van deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd.
Elke aangebrachte aanpassing of wijziging van HEINE apparatuur met onderdelen
die niet overeenkomen met de originele HEINE specificatie maakt de garantie op
probleemloze werking van de apparatuur ongeldig en daarmee de aanspraak op
garantie wegens een gebrekkig functioneren, voor zover dit te herleiden is tot de
aangebrachte wijziging of aanpassing. Verdere aansprakelijkheid, in het bijzonder
aanspraken op vergoeding van schaden, anders dan aan het HEINE product zelf,
zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
In het geval van reparatie kunt u contact opnemen met uw leverancier, die het
artikel aan ons of aan onze vertegenwoordiging kan zenden.
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